SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-12-13

Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

A-salen i kommunhuset, Växjö, kl. 14:00 – 15:30
Sofia Stynsberg (M), Ordförande
Gunnar Storbjörk (S), 1:e vice ordförande
Cheryl Jones Fur (MP), 2:e vice ordförande
René Jaramillo (M)
Björn Svensson (M) §§ 238-244
Setareh Najafidigehsara (M) Tjänstgörande
ersättare §§ 228-237
Claes Bromander (C)
Jimmi Weiland (L)
Patrik Åkesson (KD)
Anette Nerlie-Anderberg (S) §§233-244
Valentina Iskandar (S) Tjänstgörande ersättare §§
228-232
Remi Jönsson (S)
Martina Forsberg (S)
Örjan Mossberg (V)
Per Nilimaa (SD) Tjänstgörande ersättare
Jolanta Nässert (M) Tjänstgörande ersättare
Nicklas Bernthsson (S) Tjänstgörande ersättare
Ingemar Ljungcrantz (M)
Martin Edberg (S)
Magnus Folcker (MP)
Lars-Erik Carlsson (M) §§ 237-244
Setareh Najafidigehsara (M) §§ 238-244
Anders Haggren (C)
Anders Franzén (C)
Kaj-Mikael Petersson (KD)
Valentina Iskandar (S)
Arijeta Reci (S)
Fitim Krasniqi (S)
Förvaltningschef Maria Sundell Isling
Nämndsekr. Christin Elwhagen
Avdelningschef, VA, Steve Karlsson §§ 239-241
Trafikutredare Pär Wallin § 237
Avdelningschef, Malin Engström § 233

1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-12-13

Justering
Justerare

Gunnar Storbjörk

Plats och tid

Tekniska förvaltningen, 2018-12-17

Justerade paragrafer

§§ 228-244

Anmärkning

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Christin Elwhagen

Ordförande

……………………………………
Sofia Stynsberg

Justerare

……………………………………
Gunnar Storbjörk

2 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-12-13

_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2018-12-13 är justerat.
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§ 228

Dnr 293863

Justering av protokoll
Tekniska nämndens beslut
Gunnar Storbjörk utses att justera protokollet.
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§ 229

Dnr 294032

Allmänhetens frågestund
Inga övriga frågor ställs.
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§ 230

Dnr 294033

Information från ledamöter och ersättare i tekniska
nämnden och från tekniska förvaltningen
Ordförande Sofia Stynsberg informerar om möten med fokus på
invånardialog. Kommunen har bjudit in till dessa möten i samband med
arbetet att ta fram ett hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030. Det är
hållbarhetsgruppen som har ansvarat för invånardialogerna som hölls från 22
november till 6 december på olika platser i kommunen.
Förvaltningschefen berättar att hon deltagit på invigningen av Videum
Science Park 2.0. Nybyggnationen består av kontorslokaler och
möteslokaler, gemensamma öppna ytor, sammanbyggnation av befintliga
byggnader och en ny restaurang. Lokalerna togs i bruk 1 oktober 2018.
Vice Ordförande Gunnar Storbjörk informerar om ett möte han har varit på
för enskilda vägar i kommunen. Fokus denna gång var på vägföreningarnas
ekonomi samt förändringen gällande kontaktperson på Trafikverket.
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§ 231

Dnr 2018-00172

Information om Södra Smålands Avfall och Miljö
Ordförande Sofia Stynsberg (M) berättar att det inte har varit något nytt
styrelsemöte för SSAM sedan tekniska nämndens senaste sammanträde och
därför finns inget att rapportera.
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§ 232

Dnr 2017-00205

Information om åtgärder för bättre sopsortering
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen till protokollet.
Bakgrund
Förvaltningschefen berättar att under 2018 har man på renhållningsavdelningen undersökt hur många som inte använder sitt matavfallskärl.
Resultatet blev ca 350 kunder och detta har åtgärdats på ett eller annat sätt.
Majoriteten har helt enkelt börjat sortera sitt matavfall.
Utifrån listan som togs fram inför första brevutskicket har de kunder som
fortfarande inte verkar använda sitt matavfallskärl sorterats ut. Det är cirka
20 stycken som riskerar att bli överförda till abonnemang för osorterat avfall.
Åtgärden i sig är inte särskilt tidskrävande, men det kräver att vi har resurser
som kan besvara samtalen, samt fysiskt hämta hem matavfallskärlen från
kunden.
Vi har även fyra kunder som efter diskussioner fortfarande uppger att de inte
producerar något matavfall. Hur vi ska hantera dessa är fortfarande oklart.
Möjligen kan vi ta fram ett ”undantag” eller dispens av något slag.
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§ 233

Dnr 2018-00152

Information om projekt geometripark vid Trummen
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen till protokollet.
Bakgrund
Avdelningschef Malin Engström ger en lägesrapport om arbetet med
geometriparken vid Trummen.
Geometriparken byggs ut som en del i genomförandet av detaljplan för
området söder om Limnologen. Då allt fler bostäder byggs intill Trummens
strand och inom Universitetsområdet ökar behovet av en offentlig park- och
lekmiljö i närheten av bostadsbebyggelsen. I samband med exploateringen
har bygglov getts för en förskola inom kvarteret Geologen. För att bygglovet
ska godkännas innan lokalerna tas i bruk vid årsskiftet 2018-2019, är en
förutsättning att en lekplats som kan nyttjas av förskolan inryms i
parkområdet.
Under byggandet av geometriparken har det framkommit att jordmassorna är
mycket mer förorenade än vad tidigare provtagningar visat. Därför
tillkommer stora saneringskostnader som inte fanns med i den tidigare
kalkylen. I dagsläget vet vi inte vad den totala kostnaden blir. Att
jordmassorna är så förorenade hänger sannolikt ihop med muddringen av
Trummen som gjordes under 70-talet och 90-talet.
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§ 234

Dnr 2018-00337

Medborgarförslag om en trafiklösning i Helgevärma
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och beslutar att besvara
med att arbete i förslagets anda och inriktning pågår.
Bakgrund
Medborgarförslag har inkommit till tekniska nämnden där förslagsställaren
önskar en trafiklösning i trafikplats Helgevärma som tillåter på- och avfart
från Norrleden till exempelvis Arenastaden. Skriftställaren upplever sig
sakna ett par ”klöverblad” i befintlig trafikplats och konstaterar att utrymme
för komplettering av trafikplatsen finns.
Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten till tekniska nämnden i
§ 302/2018.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse 6 november 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Inledningsvis konstaterar förvaltningen att denna trafikplats är Trafikverkets
och ingår i det statliga vägsystemet. Utöver detta är även vi medvetna om
avsaknaden av de efterfrågade på- och avfarterna i befintlig trafiklösning. Av
denna anledning genomfördes studier och analyser tillsammans med
Trafikverket för ett antal år sedan där det konstaterades att komplettering
med ytterligare på- och avfarter skulle innebära ökad trafikbelastning på just
Norrleden, vilket Norrleden inte har kapacitet för idag. Efter detta
konstaterande har beslut tagits att utbyggnad av trafikplats Helgevärma
måste hanteras tillsammans med utbyggnad av Norrleden och att dessa
utbyggnader skall behandlas som en enhet och ett objekt i den s.k. Nationella
planen. För att stå rustade inför nästkommande revidering av den Nationella
planen om 4 år så genomfördes uppstartsmöte för framtagande av en s.k.
åtgärdsvalsstudie den 25 oktober i år.
Arbetsutskottet i § 210/2018
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Beslutsordning
Ordförande Sofia Stynsberg (M) frågar om arbetsutskotts förslag kan antas
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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§ 235

Dnr 2018-00330

Yttrande över medborgarförslag om kanal mellan
Växjösjön och Trummen
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige att avvisa förslaget
om att anlägga en kanal mellan Växjösjön och Trummen. Tekniska nämnden
bedömer att förslaget är för kostsamt och i viss konflikt med aktuell
användning och målbild för sjöarna.
Tekniska nämnden hänvisar även till sitt beslut i § 183/2018 då det blev
avslag på att öppna upp för fiskvandring mellan Trummen, Växjösjön och
Bergundasjöarna. Det går inte att konstruera dessa fiskvägar då det riskerar
att sjöarna töms kraftigt. Dessutom står fri fiskvandring i motsatsförhållande
till det arbete som kommunen bedriver med att försöka få ett gynnsamt
förhållande mellan vitfisk och rovfisk i sjöarna.
Bakgrund
Trummen och Växjösjön är i dagsläget förbundna med en 100 meter lång
bäck. Bäcken är mycket grund, vilket leder till snabb vattenhastighet.
Bäcken är alltid vattenförande, eftersom det sitter ett litet rör i dammen i
Trummens utlopp. Vattenytan i Trummen ligger ca 0,5 meter över
Växjösjöns vattenyta. Bäcken genomkorsar Teleborgsvägen i en ca 40 meter
lång kulvert.
Ett medborgarförslag om att anlägga en farbar kanal mellan sjöarna
Trummen och Växjösjön har inkommit till Växjö kommun i oktober 2018.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse 9 november 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
En kanal mellan Trummen och Växjösjön skulle onekligen kunna tillföra
vissa kvaliteter till området samt utgöra ett fint gång- och rekreationsstråk
mellan Trummen och Växjösjöarna. Men ett genomförande av förslaget
innebär även vissa nackdelar som redovisas nedan.
För att uppfylla önskemålen i medborgarförslaget behöver befintlig bäck
grävas ut och fördjupas betydligt. Likaså behöver trumman under
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Teleborgsvägen bytas ut och förstoras avsevärt. Därutöver behöver någon
form av sluss eller anpassad lyftanordning för båtar konstrueras i anslutning
till Trummens utlopp (nuvarande betongdamm).
Omkring år 2011 - 2014 gjorde Växjö kommun en del förprojekteringar och
kostnadskalkyler avseende liknande tankar, och slutsatsen då var att
byggande av en kanal mm enligt ovan skulle kosta omkring 20 - 25 mkr. Till
detta kommer nu ett visst påslag för inflation mm. Framför allt mot denna
bakgrund ställer sig tekniska nämnden negativ till att genomföra projektet.
Vad som ytterligare talar emot ett genomförande är att Växjö kommun, förvisso relativt outtalat, i praktiken har förvaltat Trummen, Växjösjön, Södra
Bergundasjön och Helgasjön/Toftasjön enligt följande tanke:
I Trummen och Växjösjön värnas den tysta och ostörda miljön. Inga
båtplatser upplåts för allmänheten och förbud mot motorbåtar råder i
Växjösjön, undantaget elbåtar i norra delen samt arbetsbåtar för arbetet med
att restaurera sjön. I Trummens södra del, Skirviken finns ett naturreservat,
som kommunen inte vill locka in fler båtar till. Inga båtiläggningsplatser
eller ens allmän väg ner till stranden finns heller i dessa två sjöar.
Genom dessa begränsningar i nyttjandet har Trummen och Växjösjön stort
värde som relativt tysta och ostörda miljöer för rekreation längs stränderna
trots det stadsnära läget. Det förekommer även omfattande häckning av t ex
skäggdopping och en del andra fågelarter. Och genom en god tillgång till
båtplatser i Helgasjön och Södra Bergundasjön möjliggörs båtliv och
liknande friluftsliv i stället i dessa sjöar, där intresset för liknande aktiviteter
är störst. Samtidigt har kommunen tagit ett grepp på de olika störningar som
kan uppstå på t ex fågelliv och annat växt- och djurliv till följd av styrningen
av båtliv till dessa sjöar, genom inrättade av reservat i och runt hela Södra
Bergundasjön och delar av Helgasjön.
En stor satsning på en kanal för båttrafik skulle till viss del gå på tvärs med
det differentierade nyttjande av sjöarna som har beskrivits ovan.
Ett tredje argument emot en djup kanal är att den bäck som rinner mellan
sjöarna skulle mista sina kvaliteter som vattendrag. Åtgärden är så pass omdanande att den skulle behöva tillståndsprövas. Det är förvisso en oansenlig
bäck. Bäcken har dock ständig vattenföring, och relativt snabb vattenhastighet med naturlig växtlighet och syresatta grusbottnar och därför kan den
antas vara av avgörande betydelse för t ex den relativt ovanliga fiskarten
sandkrypare som lever i Växjösjön. Dessa fiskar reproducerar sig nämligen i
snabbt rinnande vattendrag med grusbottnar. Grusbottnarna med hög
vattenhastighet skulle gå förlorade vid en eventuell kanalisering. Det finns
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inga uppenbara alternativa lekplatser för sandkrypare i Växjösjön. Det är
därför tveksamt att genomföra åtgärden ur naturvårdssynpunkt och även
tveksamt om tillstånd till åtgärden skulle ges i en tillståndsprövning.
Sammantaget bedömer därför tekniska nämnden att fördelarna med att
genomföra förslaget inte överväger nackdelarna.
Arbetsutskottet i § 211/2018
Beslutsordning
Ordförande Sofia Stynsberg (M) frågar om arbetsutskotts förslag kan antas
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§ 236

Dnr 2018-00338

Yttrande över medborgarförslag om en hundrastgård
och hundbadplats i anslutning till Evedals camping
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara
medborgarförslag med att det i dagsläget inte finns behov av att bygga fler
hundrastgårdar. När det gäller hundbad så finns det sedan tidigare ett
uppdrag för tekniska nämnden att, i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden, se över behovet av hundbad i kommunen.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga en hundrastgård
och ett hundbad i anslutning till campingen i Evedal. Förslagsställaren ser att
Evedals camping och rekreationsområde har många besökare och att
bebyggelsen intill ökar och därmed antalet hundägare i området. Skrivelsen
har remitterats till tekniska nämnden för att ge förslag på svar.
Hundrastgård
Kommunstyrelsen har vid tidigare skrivelse beslutat att det redan idag finns
en klar bild över antalet hundrastgårdar i kommunen och att det i dagsläget
inte finns behov av att bygga fler (§ 327/2017). Beslutet följde tekniska
nämndens yttrande.
Tekniska förvaltningen konstaterar att det idag finns 11 kommunala
hundrastgårdar, nio i Växjö, en i Ingelstad och en i Lammhult. Placering i
Växjö framgår av bil 1. Önskemål från medborgare om ytterligare
hundrastgårdar har också inkommit från Åryd, på öster, vid Kampen Växjösjön och i Sigfridsområdet - Trummen.
Hundbad
Kommunfullmäktige har i ett liknande medborgarförslag beslutat ge tekniska
nämnden i uppdrag att, i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, se över
behovet av hundbad i kommunen (§ 356/2018).
I Växjö kommun finns idag 42 stycken allmänna badplatser i flera insjöar.
De allra flesta av dessa omfattas av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Växjö kommun, som beslutats av kommunfullmäktige, senast reviderade
2015-05-19. Enligt dessa föreskrifter får hundar inte vistas på allmänna
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badplatser under perioden 1 maj – 15 september, undantaget 4 stycken
mindre utpekade hundbadplatser:
• Söder om Strandbjörket (Växjösjöns västra strand)
• Norra delen av Hissö (Helgasjön)
• Sandsbro mellan båtklubb och badplats (Helgasjön)
• Ingelstad Sikastrand nära Sikabacken (Torsjön)
Dessa föreskrifter vid allmänna badplatser gäller inte ledarhundar för
synskadade, service- och signalhundar för funktionshindrade eller för
polishund i tjänst.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse 22 november 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Hundrastgård
Tekniska förvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget inte finns behov
att ytterligare hundrastgårdar då dagens spridning är tillräcklig.
Om fler hundrastgårdar ska byggas måste omprioriteringar göras inom
befintlig investerings- och skötselram.
Ekonomiska konsekvenser
Total kostnad (tkr)
Finansiering inom ram (ja/nej),
ange det som saknar finansiering
Påverkar följande
nämnder/bolags kostnader

75-100’/ hundrastgård
nej
Tekniska nämnden

Hundbad
För att uppfylla önskemålen i medborgarförslaget behöver antingen någon
eller några av de befintliga badplatserna göras tillgänglig för hundar enligt
ett beslut om ändring i ovan nämnda föreskrifter, alternativt behöver en eller
flera nya hundbadplatser ordnas. I det första alternativet uppstår en stor
konflikt med flertalet befintliga badgäster som uppskattar nuvarande förbud.
I det andra alternativet uppstår betydande kostnader för investering och
skötsel, samt konkurrens om mark för andra ändamål. Frågan behöver
utredas mer innan beslut kan fattas varvid kommunfullmäktige tidigare
beslutat att tekniska förvaltningen tillsammans med kultur- och
fritidsförvaltningen ska se över behovet av hundbad i Växjö kommun.
Arbetsutskottet i § 212/2018
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Beslutsordning
Ordförande Sofia Stynsberg (M) frågar om arbetsutskotts förslag kan antas
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§ 237

Dnr 2018-00282

Skrivelse om ökad trafiksäkerhet för cyklister i rondell
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att genomföra den nya principen för rondeller på
de sju rondellerna längs med Mörners väg, etappvis vartefter tekniska
nämndens budget tillåter.
Bakgrund
Sofia Stynsberg och Cheryl Jones Fur har inkommit med en skrivelse att se
över cirkulationsplatser med hänsyn till cyklister då den ökade
trafikintensitet de senaste åren har inneburit att tiden sprungit ifrån den så
kallade ”Lundamodellen” där cyklister leds ut i cirkulationsplatsen för att
blandas med biltrafik.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse 12 november 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Bedömning
Ekonomiska konsekvenser
Total kostnad (tkr)
Finansiering inom ram (ja/nej),
ange det som saknar finansiering
Påverkar följande
nämnder/bolags kostnader

12 000 -15 000 tkr

Tekniska nämnden

En analys av de senaste tio årens trafikolyckor (47 st.) mellan cykel och
fordon i de sju rondellerna längs med Mörners väg visar att 60 % olyckorna
har skett när fordon inte väjt korrekt vid tillfarten till rondellen och kört på
cyklist som redan är inne i rondellen. 20 % av olyckorna skett när fordon
svänger ut ur rondellen och krockar med cykel som fortsätter i rondellen
samt de slutgiltiga 20 % av olyckorna sker vid övergångställena.
Rekommendationerna i VGU, (väg och gatuutformningen) är att mängden
inkommande fordon till rondellen ej bör överstiga årsdygnstrafik på 10 000
fordon för att blanda cyklar och andra fordon i rondellen. Årsdygnstrafiken
för inkommande fordon för det sju rondellerna ligger på 13 000 - 21 000
fordon vilket är betydligt högre än rekommendationen i VGU.
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För att öka trafiksäkerheten i de aktuella rondellerna längs med Mörners väg
föreslår trafikenheten följande principer:
• Stänga möjligheten att cykla i själva rondellen.
• Skapa trafiksäkra och hastighetssäkrade cykelöverfarter utanför
rondellen. Cykelöverfarterna placeras bredvid övergångställena.
• Tillämpa samma principutformning längs med hela Mörners väg och
ha fokus på trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna enligt
trafikplanen. Detta medför att avsteg görs från tabellerna för
prioritering mellan cykel och utryckningstrafiken samt cykel och
kollektivtrafiken i samma dokument.
• Se över hastigheten längs med Mörners väg och justera nedåt för att
öka trafiksäkerheten för det oskyddade trafikanterna.
• Se över både sikten och belysningen vid de aktuella
cykelöverfarterna och övergångställena och åtgärda de brister som
finns.
• Införa cykelöverfart där den prioriterade huvudcykelvägen längs med
det gamla smalspåret korsar Mörners väg för att öka trafiksäkerheten
längs med hela vägen.
Om dessa förslag på nya principer skulle tillämpas på rondellerna längs med
Mörners väg bedöms ombyggnaden kosta ca 2-2,5 miljoner kr per rondell.
Totalt ca 12-15 miljoner kr för hela sträckan.
Avsikten är att ansöka om medel för genomförande från regionens
trafiksäkerhetsmedel för delfinansiering och att genomföra åtgärderna
etappvis vartefter tekniska nämndens budget tillåter.
Arbetsutskottet i 213/2018
Beslutsordning
Ordförande Sofia Stynsberg (M) frågar om arbetsutskotts förslag kan antas
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Trafikplaneringschefen
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§ 238

Dnr 2018-00366

Förändrade avgifter och hantering för företagskort för
mottagning av avfall på återvinningscentraler i Växjö
kommun
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt förslaget om nya avgifter för företagskort
samt ändrad hantering för företagare som lämnar avfall på bolagets (SSAM)
återvinningscentraler i Växjö kommun. Ändringen gäller från och med 1
januari 2019.
Bakgrund
Den 19 november 2018 tog styrelsen för Södra Smålands Avfall och Miljö
(SSAM) beslut om att föreslå för tekniska nämnden att ta beslut om nya
avgifter för företagskort och ändrad hantering för företagare gällande
mottagning av avfall på bolagets återvinningscentraler i Växjö kommun.
Företagare som vill lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna
tecknar idag ett företagskort där de själva får ange till vilken viktklass de hör
och debiteras årligen utifrån detta (se tabell nedan). För att lämna tyngre
massor (jord- och schaktmassor) samt park- och trädgårdsavfall upp till 5
ton/år betalas idag ingen avgift.
Dagens system,
avfall till ÅVC;
klass

Vikter i ton/år

Dagens system,
park- och
trädgårdsavfall
till ÅVC; klass

Vikter i ton/år

1

Upp till 2

1

Upp till 5

2

2–7

2

5 – 10

3

7 – 15

3

10 – 150

4

15 – 50

4

150 - 300

Ett kort placeras i fordonet och ska vara synligt när företagaren besöker
återvinningscentralen. Det sker ingen systematisk kontroll för att säkerställa
att företagaren hör till rätt viktklass. Väljer företagaren att inte teckna ett
företagskort kan de välja på att lämna sitt avfall på Häringetorp där det vägs

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
22 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-12-13

och debiteras per vikt, avfallsslag och tillfälle. Företagaren får då tillgång till
statistik för varje lämningstillfälle. Idag finns 423 registrerade företagskort i
Växjö, av dessa ligger 306 i den lägsta viktklassen, upp till två ton. Baserat
på observationer på återvinningscentralerna bedöms att många av
företagarna borde tillhöra en högre viktklass.
Intäkter från företagskorten ska finansiera allt arbete (mottagning,
omlastning, interna transporter, behandling mm) av företagarnas avfall, då
denna hantering inte ryms inom den taxefinansierade hanteringen av
hushållsavfall. Idag är intäkten från företagskorten 1 202 200 kr i Växjö
kommun. Renhållningsavdelningens utgifter för företagarnas
avfallshantering är 1 645 385 kr, dvs ett underskott på 443 185 kr. Detta
innebär att taxekollektivet till viss del finansierar företagarnas
avfallshantering.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse 21 november 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Bedömning
För att skapa ett system med kostnadstäckning för hantering av företagarnas
avfall på återvinningscentralerna föreslås följande förändringar:
1. Nya viktklasser och förändrade årsavgifter.
2. Tyngre massor (stubbar, kakel, klinker, jord, grus, sten, betong och övriga
schaktmassor) omfattas inte av företags- eller kompostkorten. För dessa
fraktioner hänvisas företagarna till Häringetorps avfallsanläggning där de
kan lämnas till gällande taxa.
3. Park och trädgårdsavfall (gräs, mossa, löv, ris och grenar) kan endast
lämnas på Häringetorps avfallsanläggning mot gällande taxa eller med
kompostkort.
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Nya avfallsmängder och viktklasser
Avfall till återvinningscentralen
Klass Vikter i
Antal kort per Ca antal
ton/år
företagare
lass á
250 kg

Föreslagen
årsavgift

Nu
gällande
årsavgift

1

Upp till 2

2

8

3 200

1 750

2

2–7

4

28

5 500

3 800

3

7 - 15

6

60

10 000

7 600

4

15 - 50

8

200

20 000

15 300

Företag som har större mängder än 50 ton per år hänvisas till kommunens
avfallsanläggning Häringetorp för att lämna avfallet enligt gällande
behandlingstaxa.
Park och trädgårdsavfall till återvinningscentral
Klass

Vikter i
ton/år

Antal kort per
företagare

Föreslagen
årsavgift

Nu gällande
årsavgift

1

Upp till 5

4

4 000

0

2

5 – 10

6

8 000

8 000

3

10 – 150

8

16 000

16 000

4

150 - 300

10

32 000

32 000

I dagsläget finns ingen teknisk lösning för att säkerställa att företagarna
lämnar den avfallsmängd som respektive klass medger. Personalen kan
uppskatta antal besök och vikt och ta en diskussion med respektive
företagare vid behov, men det är en godtycklig metod och diskussionen med
kunden blir svår. På Norremarks nya återvinningscentral har bommar och
förberedelser för kortläsare installerats så att det framöver kan bli möjligt att
kontrollera antalet inpassager. För att använda detta fullt ut krävs investering
i ett inpasseringssystem. För övriga återvinningscentraler skulle också krävas
bommar och kortläsare för att säkerställa att företagare inte lämnar mer än
vad respektive klass medger.
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Hantering av tyngre massor samt park- och trädgårdsavfall
I dagsläget lämnas på Norremark stora mängder schaktmassor och
trädgårdsavfall, som sorteras och transporteras till Häringetorp.
Uppskattningsvis kommer minst hälften av de 3000 ton som lämnas på
Norremark från företagare. I dagsläget betalar företagare inte avgift för att
lämna schaktmassor på Norremark, då dessa massor inte ingår i
företagskorten. För detta har renhållningen en kostnad i förlorad intäkt och
transportkostnader om 1 287 000 kr.
Genom att hänvisa företagare som lämnar detta avfallsslag till Häringetorp
minskar transportkostnaderna och företagarna får betala enligt den
behandlingstaxa som gäller för Häringetorps avfallsanläggning och som
beslutats av tekniska nämnden i Växjö kommun. En risk finns att företagarna
väljer att lämna materialet till andra aktörer.
Omvärldsanalys
Avgifter hos regionens renhållningsbolag för företagarnas avfallshantering
ser ut som följer (alla kostnader exkl. moms):
June Avfall och Miljö (Jönköpings, Habo och Mullsjö kommun)
Viktklasser/år
< 2 ton
2,1 - 8 ton
8,1 - 15 ton

Pris 2018
4 600 kr
9 200 kr
18 400 kr

Renhållningen Kristianstad
För närvarande är mottagningsavgiften 375 kr inklusive moms (300 kr exkl.
moms) per besök/intransport av bygg- och rivningsavfall oavsett mängd med
fordon upp till 3,5 ton. Hushåll får dock lämna upp till 0,5 kubikmeter byggoch rivningsavfall kostnadsfritt.
KSRR (Kalmarsundsregionens renhållare)
Besöks- och mottagningsavgift, per besök 250 kr. Kund debiteras med 250:per besök eller 2 500:- för ett företagskort som är giltigt 11 gånger.
Arbetsutskottet i § 214/2018
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Beslutsordning
Ordförande Sofia Stynsberg (M) frågar om arbetsutskotts förslag kan antas
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet skickas till
För åtgärd
VD för SSAM
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§ 239

Dnr 2018-00355

Behandlingsavgifter för mottagning av externt material
för förbehandling och rötning 2019
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden antar normalpriser för 2019 enligt tabell 1 i denna
skrivelse att tillämpas för leveranser av material som är likartade i sin
beskaffenhet och som kommer från olika leverantörer. Undantag från
normalpriser eller priser för materialtyper som ej är upptagna i tabell 1
hanteras enligt av tekniska nämnden antagna riktlinjer 2012-12-20, §108.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i beslut 2013-03-19, §33 (KS/2013:2) bemyndigat
tekniska nämnden att besluta om behandlingsavgifter för externa material till
förbehandling och rötning. Tekniska nämnden har i beslut 2012-12-20, §108
(TN/2012:297) antagit vilka riktlinjer som skall gälla för prissättning av
behandlingsavgifter för olika material som går till förbehandling och rötning
eller direkt till rötning.
Enligt riktlinjerna skall material som är likartade i sin beskaffenhet och som
kommer från flera olika leverantörer prissättas enligt särskild normalprislista
som antas av Tekniska nämnden. Normalprislistan uppdateras årligen.
Avvikelse från att tillämpa normalprislistan kan göras om det följer
riktlinjerna i tekniska nämndens beslut 2012-12-20.
För 2019 omfattar listan bara externa material som går till avloppsverket
Sundet då material som går till matavfallförbehandlingsanläggningen på
Häringetorp från årsskiftet hanteras av bolaget Södra Småland Avfall och
Miljö AB.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse 21 november 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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Tekniska förvaltningen bedömer att priserna kan hållas oförändrade 2019.
Tabell 1. Behandlingsavgifter 2019 för externt material levererat till Sundet
för behandling och rötning
Materialtyp
Pris kr/ton
Pris kr/ton
2019
2018
Förbehandlat matavfall (kvarn-tank)

350

350

Fettavskiljarslam

500*

500*

Trekammarbrunnsslam, slutna tankar,
latrin etc

180*

180*

Avloppsvatten från slutna tankar med
BDT-vatten anslutet för behandling i
vattenreningen

25*

25*

*mäts i m3

1 m3 = 1 ton

Arbetsutskottet i § 215/2018

Beslutsordning
Ordförande Sofia Stynsberg (M) frågar om arbetsutskotts förslag kan antas
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Avdelningschef, VA
För kännedom
SSAM
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§ 240

Dnr 2018-00353

Yttrande över revisorernas granskning av underhåll av
vatten- och avloppsnäten
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att avge yttrande gällande revisorernas
granskning av underhåll av vatten- och avloppsnätet enligt nedan.
Bakgrund
Revisorerna har uppdragit åt PwC att granska om tekniska nämnden
säkerställer att planering och genomförande av underhåll/förnyelse av valedningssystemet är ändamålsenligt ur ett långsiktigt perspektiv.
PwC har lämnat en granskningsrapport och man bedömer att tekniska
nämnden delvis säkerställer att planering och genomförande av
underhåll/förnyelse av va-ledningssystemet är ändamålsenligt. PwC påpekar
bland annat att underhållstakten totalt inte uppnås 2013-2017 samt att
nämnden inte verifierat hur man följer upp planer och projekt.
Kommunfullmäktige har genom beslut 2018-10-16, §245 överlämnat
granskningsrapporten till tekniska nämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse 14 november 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
I rapporten har PwC lämnat rekommendationer vilka kommenteras nedan.
Rekommendation 1:
Nämnden säkerställer att resurser avsätts för att åtgärda det underhållsbehov
som identifierats.
Kommentar:
Tekniska nämnden arbetar sedan ett antal år tillbaka med en 3-årsbudget vad
gäller investeringar. Det innebär att det inom treårsperioden kan förekomma
förskjutningar mellan åren hur stora investeringar som görs. Det ligger dock
en riktighet att verksamheten inte till fullo har genomfört investeringarna. I
föregående 3-årsperiod användes 89% av budgeten för reinvesteringar i
ledningsnäten. Innevarande period 2017-2019 är motsvarande
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investeringsbudget ca 90 miljoner kronor och hittills har åtgärder för ca 30 %
av budgeten genomförts. Att investeringstakten ligger lägre än beslutad
investeringsplan har flera anledningar. Från 2018 har va-verksamheten
övertagit ansvaret för utbyggnad av nya ledningar i exploateringsområden.
Samtidigt har organisationen för att driva projekten tillfälligt varit reducerad
pga. personalomsättning. Då exploateringsområdena har prioriterats har det
medfört att reinvesteringsprojekten av resursskäl nedprioriterats. Bristande
resurser har funnits inte bara för projektledning i va-verksamheten utan även
i projekterings- och utförarleden. För att stärka va-verksamhetens resurser att
ta fram och driva reinvesteringsprojekt har organisationen i budget för 2019
utökats med ytterligare en tjänst.
Inför 2019 finns en bank med förberedda projekt som kan startas upp vilket i
stort sett motsvarar hela den återstående investeringsramen för 2017-2019.
Men en del av projekten är stora och hinner sannolikt inte avslutas inom
budgetperioden.
För kommande budgetperioder delar tekniska nämnden PwC:s bedömning
att underhållstakten bör ökas succesivt för att ett underhållsberg inte skall
uppstå.
Rekommendation 2:
Nämnden följer upp planer och projekt som behandlats i nämnden.
Kommentar:
Sedan drygt ett år arbetar tekniska nämnden efter en strukturerad
projektmodell vilken i princip helt följer den av kommunledningen införda
projektmodellen PPS. Vid varje nämndssammanträde informeras nämnden
översiktligt i dokument hur stor del av huvudprojektet ledningsförnyelse som
startats och vilka projekt som startats respektive avslutats. Ibland begär
nämnden särskild redovisning av aktuella läget i olika delprojekt. När
delprojekten avslutas görs en slutredovisning av projektets leverans och
projektets ekonomi.
Tekniska förvaltningen tittar på möjligheten att hitta ett sätt att utöver de
uppföljningar som görs av ekonomi och genomförande även kunna följa upp
effekten av enskilda delprojekt. Det är dock svårt att från enskilda projekt se
eftersträvad effekt såsom minskade anmärkningar, vattenläckor etc. Detta
följs upp genom nyckeltal på hela ledningsnätet för att se trender om statusen
blir bättre eller sämre.
Arbetsutskottet i § 216/2018
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Beslutsordning
Ordförande Sofia Stynsberg (M) frågar om arbetsutskotts förslag kan antas
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Kommunens revisorer
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§ 241

Dnr 2017-00372

Revidering av verksamhetsområde för vatten och
avlopp 2018
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nya
verksamhetsområden i Växjö och Lammhult enligt bifogade kartor.
Bakgrund
Växjö
Pinnmovägen, ÅVC Norremark
Detaljplanen Växjö 9:32 m fl (Växjö Återbruksby), Norremark, vann laga
kraft 2016-07-21 och anläggandet av den nya återvinningscentralen pågår för
fullt på området. Den befintliga återvinningscentralen har sedan tidigare varit
ansluten till det kommunala ledningsnätet för vatten och spillvatten, men via
VA-avtal. Diskussioner har förts mellan VA-avdelningen och
renhållningsavdelningen angående behovet av att inrätta ett
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Nya huvudledningar anläggs
under hösten i Pinnmovägen för att kunna ansluta den nya
återvinningscentralen samt i framtiden det nya industriområdet norr om
Pinnmovägen. Se kartbilaga 1.
Evedal
Evedals fritidsområde är anslutet till kommunalt vatten och avlopp, men
området ingår inte i verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen. Växjö kommun är huvudman för ledningsnätet, men
Vöfab förvaltar det. Diskussioner har under en tid förts mellan Vöfab,
kommunledningsförvaltningen och VA-avdelningen om att tekniska
förvaltningen bör ta över huvudmannaskapet och inrätta verksamhetsområde
för allmän vatten- och avloppsanläggning. Se kartbilaga 1.
Ekeberg
Detaljplanen för Ekeberg, Växjö 11:50 m fl (Ekebergs verksamhetsområde)
vann laga kraft 2006-07-19 och den sista etappen av området har under våren
och sommaren färdigställts med nya gator och VA-ledningar. Nytt
verksamhetsområde för den allmänna anläggningen behöver upprättas för att
kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa. Se kartbilaga 2.
Högstorp
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Några fastigheter på Gulsparvsvägen och Högstorpsvägen samt fastigheten
Sommarslöjan 1 på Högstorp har missats vid tidigare revideringar av
verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning. Fastigheterna
är anslutna till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och debiteras
avgift enligt gällande VA-taxa. Gränserna i verksamhetsområdet behöver
justeras för att kunna ta ut avgift enligt VA-taxan. Se kartbilaga 2.
Limnologen Syd
Detaljplanen Växjö 12:10 m fl (Limnologen Syd), Teleborg, vann laga kraft
2014-01-16 och den allmänna vatten- och avloppsanläggningen har byggts ut
under 2016. Nytt verksamhetsområde för den allmänna anläggningen
behöver upprättas för att kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa. Se kartbilaga
2a.
Norrby 1:1, Öjaby
Detaljplanen Norrby 1:1, Öjaby, vann laga kraft 2018-05-15 och
fastighetsägaren arbetar med markplanering av området för att skapa ny
industrimark. Detaljplanen anger att området ska anslutas till det kommunala
vatten- och avloppsledningsnätet. En befintlig servisanslutning finns till det
gamla torpet på fastigheten, men torpet har aldrig omfattats av
verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning. Nya
servisanslutningar kommer under hösten att upprättas i samband med att ny
g/c-väg byggs längs Öjabyvägen. Nytt verksamhetsområde för den allmänna
anläggningen behöver upprättas för att kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa.
Se kartbilaga 3.
Bredvik
Detaljplanen Bergkvara 6:26 m fl (Bredvik) Räppe vann laga kraft 2014 och
hittills har en etapp av området genomförts. Under sommaren och hösten
2018 genomförs nästa etapp av området och den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen byggs ut. Nytt verksamhetsområde för den allmänna
anläggningen behöver upprättas för att kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa.
Se kartbilaga 4.
Lammhult
Grevaryd
Sex villor i Grevaryd strax söder om Lammhult anslöts till det kommunala
avloppsledningsnätet i slutet av 1970-talet i samband med att nya VAledningar anlades till KF:s lager i Lammhult. Villorna anslöts utan att ligga
inom verksamhetsområde för vatten och avlopp och betalade inte avgift för
anslutning. Brukningsavgift har heller aldrig debiterats.
Spillvattenledningarna i Grevaryd är dessutom otäta och bidrar med mycket
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tillskottsvatten till ledningsnätet. Omläggning av befintliga
spillvattenledningar samt anläggande av nya vattenledningar planeras utföras
under 2019. Nytt verksamhetsområde för den allmänna anläggningen
behöver upprättas för att i fortsättningen kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa.
Se kartbilaga 23.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse 12 november 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Växjö
Pinnmovägen, ÅVC Norremark
VA-avdelningen bedömer att det finns ett behov av att lösa vatten och
avlopp i ett större sammanhang, enligt Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster, eftersom man med etableringen av återbruksbyn kommer att
få fler anställda på området samt även besökare som stannar längre tid. Vid
återbruksbyn kan det i framtiden bli aktuellt med besökstoaletter och caféeller restaurangverksamhet.
Delegationsbeslut för investering i anläggande av nya VA-ledningar i
Pinnmovägen togs av förvaltningschefen 2018-01-24.
Evedal
Växjö kommun har, när man byggde ut VA-ledningar i Evedals
fritidsområde, redan gjort bedömningen att det finns ett behov av att lösa
vatten och avlopp i ett större sammanhang för området. VA-avdelningen
delar den bedömningen. VA-avdelningen, Vöfab och
kommunledningsförvaltningen anser tillsammans att huvudmannaskapet för
VA-ledningarna inom området bör ligga på tekniska förvaltningen på samma
sätt som övriga VA-ledningar i kommunen. Detta har särskilt aktualiserats
för bostadsfastigheterna vid Tallemossen i sydöstra delen av Evedals
fritidsområde som försörjs med vatten och avlopp via Vöfabs ledningsnät.
Det är olämpligt att en abonnent distribuerar dricksvatten vidare till annan
abonnent och även sköter faktureringen för det.
För att inte riskera att behöva ansluta fler fastigheter än vad ledningsnätet är
dimensionerat för, har endast de byggnader som är anslutna till kommunalt
vatten och avlopp idag tagits med i förslag till nytt verksamhetsområde.
Verksamhetsområde för dagvatten föreslås endast inrättas där behov finns,
d v s där en servisanslutning finns idag. I området i övrigt finns goda
förutsättningar för att ta hand om dagvatten lokalt nära byggnaderna.
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Övertagande av de befintliga ledningarna bedöms inte få någon omedelbar
ekonomisk konsekvens vare sig för VA-verksamheten eller Vöfab.
Ekeberg
Genomförande av detaljplanen Växjö 11:50 m.fl. (Ekebergs
verksamhetsområde) innebär att ny mark för industrier och verksamheter
görs tillgänglig i östra delen av Växjö. Investeringsbeslut för anläggande av
nya VA-ledningar i området togs av tekniska nämnden 2017-11-23.
Industriområdet i direkt anslutning till den etapp som nu anlagts ligger redan
inom verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning. VAavdelningen bedömer att det finns ett behov av att lösa vatten- och
avloppsfrågan i ett större sammanhang även för det område som tillkommer.
Högstorp
VA-avdelningen bedömer att fastigheterna tillhör ett större sammanhang och
att vatten och avlopp behöver lösas gemensamt i området. Samma
bedömning har gjorts tidigare då kommunala VA-ledningar och serviser
anlagts. Revidering av gränserna för verksamhetsområde för den allmänna
anläggningen medför inga kostnader.
Limnologen Syd
Genomförande av detaljplanen Växjö 12:10 m fl (Limnologen Syd),
Teleborg innebär att ny mark för bostäder görs tillgänglig på Teleborg i
Växjö.
Bostadsområden i direkt anslutning till detaljplanen ligger redan inom
verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning. VAavdelningen bedömer att det finns ett behov av att lösa vatten- och
avloppsfrågan i ett större sammanhang även för det område som tillkommer.
Den allmänna VA-anläggningen är redan utbyggd i området och kostnaderna
för anläggande har ingått i kommunledningsförvaltningens
investeringsbudget enligt tidigare tillämpad hantering av VA-utbyggnad i
exploateringsprojekt.
Norrby 1:1, Öjaby
Genomförande av detaljplanen Norrby 1:1, Öjaby innebär att ny mark för
industrier/verksamheter görs tillgänglig i närheten av flygplatsen i norra
Öjaby. Industriområdet i direkt anslutning till detaljplanen ligger redan inom
verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning. VA-
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avdelningen bedömer att det finns ett behov av att lösa vatten- och
avloppsfrågan i ett större sammanhang även för det område som tillkommer.
Den allmänna VA-anläggningen byggs ut under hösten/vintern 2018/2019 i
samband med att industriområdet intill (Nylanda) ansluts till kommunalt
vatten och avlopp. Investeringsbeslut för genomförande av Nylanda
industriområde togs i tekniska nämnden 2018-01-30.
Bredvik
Genomförande av detaljplanen Bergkvara 6:26 m.fl. (Bredvik) Räppe
innebär att ytterligare mark för bl.a. bostäder görs tillgänglig i västra delen
av Växjö. Investeringsbeslut för genomförande är beslutad i tekniska
nämnden 2018-06-14.
Bostadsområden i direkt anslutning till detaljplanen ligger redan inom
verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning. VAavdelningen bedömer att det finns ett behov av att lösa vatten- och
avloppsfrågan i ett större sammanhang även för det område som tillkommer.
Lammhult
Grevaryd
Eftersom det finns problem med stora volymer tillskottsvatten som ger ökade
driftkostnader samt att intäkterna för brukningsavgifterna uteblir, behöver
åtgärder vidtas. VA-avdelningen bedömer att det ur miljösynpunkt är ett
sämre alternativ att koppla bort fastigheterna från det kommunala
spillvattennätet och låta dem anlägga nya enskilda avloppsanläggningar,
vilket gör att befintliga ledningar istället behöver läggas om och nytt
verksamhetsområde behöver inrättas. Investeringsbeslut för genomförande
togs i tekniska nämnden 2017-11-30.
Övrig information
På kartbilaga 2a syns den revidering av verksamhetsområdet för den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen vid Torparängen som var uppe i
tekniska nämnden 2018-04-26. Ärendet har inte beslutats i
kommunfullmäktige än, vilket gör att området visas som ett förslag i rött.
Förslag till rutin för revidering av verksamhetsområde för kommunens
allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen
föreslås fortsättningsvis revideras ungefär 2 gånger per år, en gång på hösten
och en gång på våren. Det ska ske i anslutning till att en detaljplan vunnit
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laga kraft eller, för områden utanför planlagt område, då beslut från tekniska
nämnden finns om att anlägga nya VA-ledningar till området.
Arbetsutskottet i § 217/2018
Beslutsordning
Ordförande Sofia Stynsberg (M) frågar om arbetsutskotts förslag kan antas
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§ 242

Dnr 2018-00017

Redovisning av arbetsutskottets protokoll - november
2018
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av arbetsutskottets protokoll
från den 29 november 2018.
Bakgrund
Arbetsutskottets protokoll från den 29 november 2018 har skickats ut till
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden.
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§ 243

Dnr 2018-00038

Redovisning av delegationsbeslut till tekniska
nämnden - november 2018
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna
under november 2018.
Bakgrund
Tjänstepersoner på tekniska förvaltningen redovisar varje månad för tekniska
nämnden beslut som tagits på delegation.
Tekniska förvaltningen har överlämnat listor över delegationsbeslut som är
tagna under november 2018.
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§ 244

Dnr 293931

Övrigt
Ordförandena i presidiet tackar varandra och alla i tekniska nämnden för ett
gott samarbete denna mandatperiod. Ordförande Sofia Stynsberg tackar även
tekniska förvaltningen för fyra bra och lärorika år.
Förvaltningschefen tackar för ett gott samarbete med tekniska nämnden för
mandatperioden.
Slutligen önskas alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!
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